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NORMATIVA PER AL BON ÚS DE DISPOSITIUS MÒBILS A L’ESCOLA
L’escola Fàsia recolza i impulsa la utilització dels dispositius mòbils per portar a terme activitats
didàctiques. Per tant, el nostre repte és aprofitar totes les possibilitats que ens ofereixen aquests
dispositius i integrar-los amb normalitat als aprenentatges i al procés educatiu de l’alumne.
Per aquesta raó, considerem cabdal realitzar la present normativa sobre l’ús de dispositius mòbils per
tal de regular la seva utilització i aconseguir una correcta integració a les aules i, en definitiva, a la vida
escolar.
Aquesta normativa s’ha d’entendre com un annex del Reglament de Règim Intern de centre.
Si com a mares/pares/tutors accepteu que el vostre fill porti el telèfon mòbil o qualsevol altre
dispositiu a l’escola, cal que sigueu conscients en tot moment de la normativa reguladora detallada a
continuació:

El dispositiu mòbil (Smartphone, tauleta i ordinador portàtil), és una eina de treball i
estudi.
Els alumnes que portin telèfon mòbil, l’hauran d’apagar o silenciar en arribar a
l’escola fins que el professor aprovi el seu ús.
Els dispositius únicament es poden utilitzar per a la realització d’aquelles tasques o
usos que hagi sol·licitat i autoritzat un professor, sempre sota la seva supervisió. Així
mateix, el professor, en l’exercici de les seves funcions, podrà supervisar, comprovar i
corregir l’ús correcte del dispositiu mòbil, dins la present normativa.
Els alumnes a partir de 14 anys podran fer servir el dispositiu mòbil als desplaçaments
en autocar al poliesportiu i a les excursions, sempre sense connexió a Internet (mode
avió).
Les aplicacions no didàctiques instal·lades als dispositius mòbils no podran ser
utilitzades en horari escolar, exceptuant els casos que hi hagi una autorització
expressa per part del professor.
Està totalment prohibit registrar sons, vídeos i fer fotografies que no siguin per un ús
didàctic.
Les faltes de respecte provocades per possibles enregistraments a l’escola de sons,
vídeos, fotografies, xarxes socials o similars amb algun dispositiu mòbil seran
sancionades de manera rigorosa.
L’alumne no intercanviarà, ni operarà amb un dispositiu que no sigui de la seva
propietat, només ens els casos que el professor ho autoritzi. Així com tampoc es
podran intercanviar claus ni comptes de correu d’altres companys.
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Les tauletes hauran d’anar protegides amb una funda protectora adequada i cal que
quedi perfectament identificat el seu propietari. L’alumne és responsable d’arribar a
l’escola amb la bateria de la tauleta plena.
Els danys provocats malintencionadament a dispositius de tercers tindran com a
conseqüència la reposició del material danyat per part del responsable.
El centre no es fa responsable de la pèrdua, desperfecte o robatori de cap dispositiu
mòbil (telèfon mòbil, tauletes o similars).
Si un alumne incompleix alguna d’aquestes normes d’ús de dispositius mòbils a l’aula
o al centre, es procedirà a l’amonestació verbal i a la limitació temporal de l’ús del
dispositiu per part de la persona responsable.
Si un alumne fos reincident en l’incompliment d’aquesta normativa, la direcció del
centre custodiarà el dispositiu mòbil i només podrà ser retornat previ consentiment
per escrit per part del pare/mare o tutor legal de l’alumne.
Per motius educatius, el centre podrà flexibilitzar aquesta normativa i, en aquest cas,
les famílies seran novament informades.

COMPROMÍS PEDAGÒGIC
Nom i Cognoms de l’alumne o alumna

Nom i Cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna

DNI/NIE/Passaport

He llegit i sóc conscient d’aquestes normes per al bon ús dels dispositius mòbils al centre fins aquí detallades i
vetllaré pel seu acompliment.
Lloc i data

Signatura del pare, mare o representant legal de l’alumne o alumna
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De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 de abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d’aquestes dades), l’informem que les dades que ens proporcioni en el seu nom o en representació
d’altra persona, es tractaran per CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL FASIA, S.L., CIF B63574305, amb domicili a c/
Iradier 28, 08017 Barcelona, tel. 93 418 24 82, e-mail a8039963@xtec.cat, el qual actua com a Responsable de
Tractament, i autoritza el seu tractament, incloses les seves dades de salut, amb la finalitat de gestió de les dades dels
alumnes i usuaris de l’escola per impartir les tasques educatives i elaboració d’informes, així com per la realització de
tasques administratives i de gestió de l'entitat, comptabilitat, cobrament de quotes i facturació. Per la prestació del servei
és necessari tractar totes les dades que li demanem, incloses les dades de salut i resta de categoria especial de dades
necessàries, i del qual es realitzarà un perfil de l’usuari per atendre a les seves necessitats assistencials i educacionals en
concret, de forma que sense el mateix, serà impossible la seva prestació. Per tant, la base jurídica és l’execució dels
serveis contractats. Les dades del Delegat de Protecció de Dades és: cristinamorales@icab.cat, Ros d’Olano, 6, entrl 1ra.
08012 Barcelona.
És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a
conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica
que legitima el tractament.
Les seves dades, i del seu representat, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el
seu consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte al Departament d’Ensenyament i a l’entitat bancària del compte pel
pagament de les mensualitats, en cas de tenir les quotes domiciliades, així com a l’Història Clínica quan correspongui.
Les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com per exemple, els de la
gestoria que tinguem contractada en cada moment, així com es podrà utilitzar l’emmagatzematge de Drive, servei de
Google Inc, amb servidors als EEUU i per tant suposa una transferència internacional de dades, si bé compleix amb la
normativa
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https://www.privacyshield.gov/list.
Atesa la existència del protocol d’activitats compartides entre FASIA i altres centres, serà necessari que cedim les dades
de l’alumne a aquests centres, sense els quals no podem portar a terme el protocol que supervisa Departament
d’Ensenyament. Les dades que es cedeixen únicament son les identificatives i el pla de treball, sense que en cap cas es
cedeixin dades de salut ni perfil de l’alumne.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i
a la portabilitat de les seves dades, mitjançant petició escrita al domicili de l’escola al que pertany:

Escola Fàsia Sarrià:
C/ Iradier, 28
(08017 - Barcelona)
Tel. 93 418 24 82 | 93 212 40 16
a8039963@xtec.cat

Pot consultar informació addicional i detallada en matèria de protecció de dades a la pàgina web:
http://www.escolesfasia.cat.

